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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 31/07/2020 

Título da Atividade: Jogo das cores primárias. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

  Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo: 

O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, como vermelho, 

amarelo e laranja, contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do 

raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras habilidades. 

É importante que diferentes tonalidades sejam exploradas durante a educação infantil para 

captar o interesse e despertar a curiosidade das crianças. Isso porque uma das primeiras 

características que os pequenos utilizam para diferenciar objetos é justamente a cor. Portanto 

hoje a criança vai brincar com o jogo das cores utilizando caixa de ovo de papelão e vários 
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objetos referentes às cores primárias (vermelho, amarelo e azul). 

 

Preparação: 

Materiais: 

Uma caixa de ovo de papelão, tinta guache (vermelho, amarelo e azul) e variedades de objetos 

referentes às cores.  

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível para a realização do jogo de cores e que atenda as 

necessidades da criança referentes à segurança e comodidade.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que esta sendo proposto? Consegue identificar 

as cores primárias? Relaciona as cores primárias com as cores dos objetos?  Como a criança 

explora os objetos? Consegue colocar os objetos de cores dentro da caixa de ovo, 

relacionando as cores iguais?  

 

O que fazer durante? 

1. Dialogue com a criança mostrando as cores primárias em seguida pinte apenas uma 

fileira de vermelho, amarelo e azul os locais onde se encaixa os ovos, seguindo assim uma 
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sequência de cores.  

2. Depois de seco incentive a criança a colocar os objetos referentes a mesma cor que se 

encontra na caixa. 

3. Durante o jogo questione a criança sobre as cores indicadas. 
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Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas

